Cenik

Individualni
programi

odrasli 4 EUR
otroci, študenti, upokojenci 3 EUR
družina 10 EUR
predšolski otroci, otroci s posebnimi
potrebami in invalidi BREZPLAČNO

Individualne
programe z veseljem
oblikujemo po vaših
željah.

BOBROV
CENTER

DOPLAČILA: strokovno voden ogled, izvedba
delavnic, izvedba učnih poti, izvedba individualnih
programov

Ogled ostalih
znamenitosti

Programi za
obiskovalce

•
•

•
•
•
•
•

•

Muzej Anin Dvor
Zdraviliški park
Rogaška Slatina
Paviljon Kaktej

učne delavnice za mladino
strokovne delavnice za odrasle
doživljajske delavnice
ogledi
prireditve

Delovni čas

ROGAŠKA SLATINA
6 km

POLETNI
od 1. aprila do 31. oktobra
od 10.00 -18.00,
ponedeljek ZAPRTO
ZIMSKI
od 1.novembra do 31. marca
od 8.00 – 16.00,
ponedeljek ZAPRTO

BOBROV
CENTER

Več o programih in prijave na
bobrov.center@turizem-rogaska.si

PODČETRTEK
9 km
Nimno 2,
3250 Rogaška Slatina

Bobrov center
Vstopite v svet naravnega vodnega bogastva Obsotelja!

bobrov.center@turizem-rogaska.si
www.bobrov-center.si
03/5814-414

Projekt Vezi narave / Veze prirode se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki je podprt s strani Evropske
Unije in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. PARTNERJI: Občina Grosuplje (vodilni partner), Občina Rogaška
Slatina, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Javna ustanova Narodni park Risnjak, Mesto Vrbovsko, Društvo Hyla, Javna ustanova
za upravljanje z zavarovanimi naravnimi območji Krapinsko – zagorske županije. TRAJANJE PROJEKTA: 01.09.2018 – 28.02.2021. VREDNOST
PROJEKTA: 2.553.908,00 €

ANIMACIJE • MAKETA OBSOTELJA • INTERAKTIVNI ELEMENTI
• DIDAKTIČNE IGRE • BOBRIŠČE • BOBROV ODTIS IN LOBANJA
• LOPUTE Z UGANKAMI • IMITACIJA STRUGE REKE SOTLE •
UČNI POLIGON IN ŠE VELIKO VEČ …

Kako dobro
poznate Obsotelje?
BOBRU
RASTEJO
ZOBJE
CELO
ŽIVLJENJE.
•
VIDRA IMA
VEČ KOT
50.000
DLAK NA
CM2.

DONAT Mg JE
Z MAGNEZIJEM
NAJBOGATEJŠA
NARAVNA
MINERALNA
VODA
NA SVETU.

O Bobrovem
centru
Center je zasnovan tako, da na
zanimiv in razumljiv način podaja
izobraževalno vsebino otrokom
različnih starosti. Najmlajše bo pritegnil
ilustrativni prikaz elementov, starejše
vedoželjneže pa bodo navdušili maketa
z reliefno strukturo, učni poligon,
interaktivne naloge in sodobne
digitalne animacije. Didaktične vsebine
so pripravljene tako, da so primerne
za večje skupine ali posamezne
obiskovalce.

Predstavitev življenja najznačilnejših vodnih vrst
Obsotelja: bobra, vidre, zlate nežice in raka koščak.
Otroci izkustveno in interaktivno spoznajo značilnosti
posamezne živali.
•
•
•
•

Uganke
Krajši videi
Bivališči bobra in vidre
Odtis tačk, lobanji ter ugriz bobra in vidre v deblu

3. Bogastvo
naravnih
vodotokov

Želite izvedeti več?
Obiščite Bobrov center in se z Bobrom podajte na pot nastanka
Panonskega morja, prepotujte reko Sotlo ter se spoprijateljite z
Bobrovimi vodnimi prijatelji. Skupaj se bomo sprehodili tudi po
naravnem in preurejenem vodotoku ter se pogovorili o človeškem
vplivu na okolje.

2. Življenje
vodnih vrst

1. Geografski
oris obsotelja

Primerjava naravne in umetne
struge. Otroci vstopijo v strugo, kjer
jih čaka polno presenečenj, izzivov
in nalog. V njej lahko poiščejo
zavetje na klopci, uživajo v zvokih
ptic, valovanja vode ter preučujejo
živalske in rastlinske vrste.

Bobrov nagovor
Prisrčna animacija, ki napove
vsebino celotnega centra in
obiskovalce popelje naprej po
bobrovih poteh.

4. Rešitve
- pogled v
prihodnost

Geografski oris in nastanek Obsotelja
Vsebine, povezane z nastankom Posotelja – od geoloških procesov in
tektonike do procesov preperevanja in erozije. Obiskovalce pa bodo
navdušili tudi mineralni vrelci ob vhodu.
Maketa Obsotelja
Maketa z reliefom prikazuje porečje ter pomembne geografske točke
in kraje, vodotok Sotle, vpliv onesnaženja od izvira do izliva in ribje
vrste, ki prebivajo v Sotli (Natura 2000).

Prostor za druženje in spremljanje
vsebin na projekciji. Otroci se
preko video igre na interaktivnih
zaslonih spoznajo z aktivnostmi, ki
predstavljajo rešitev za ohranjanje
vodotoka Sotle.

